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Änge vägförening
Mötesform: Styrelsemöte.
Plats: telefonmöte
Datum: 2021-07-07
Närvarande: Johnny Krånglin, Mats-Olof Eriksson, Stig Jönsson, Gill Lantz, Daniel Blad och Klas
Hallenberg.
1. Johnny öppnar mötet.
2. Daniel valdes till justerare.
Protokollet undertecknas elektroniskt via https://min.ebox.nu/ och redovisas i ett eget
dokument.
3. Föregående protokoll lästes igenom och lades till handlingarna.
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4. Ekonomi: Ca 291 000 kr på kontot, 3 medlemmar har inte betalat medlemsavgiften trots en
påminnelse. En till påminnelse skickas till dessa 3.
En faktura för sopning av gatorna väntas komma från entreprenören.

5. Inga nya medlemmar.
6. I skrivandes stund så har trafikverket satt upp nya hastighetsskyltar och sänkt hastigheten i
stora delar av Änge. Dock är inte de 30-skyltar som skulle sättas upp uppsatta ännu på grund
av att kommunen inte vill betala dessa. Johnny har haft mycket kontakt med kommunen om
detta men de ändrar inte åsikt om att det är vägföreningen som ska betala. Klas ska kontakta
kommunchefen om att vi i styrelsen tycker det är märkligt att en vägförening ska bekosta
skyltarna då syftet endast är att öka säkerheten kring skolan ( som är kommunal dessutom).
Mats- Olof kollar med Örjan N vad skyltarna kostar.

7. Gunnar H har inventerat klart gatorna i Änge och gjort en beräkning på vad det skulle kosta
att asfaltera om, ca 300 000. Stig kollar på en bygdemedelsansökan för detta belopp.
8. Övriga frågor:
- Fortsatta problem med att bilar parkerar olämpligt vid Genvägen och vid hälsocentralen,
medlem har hört av sig om detta. Hur vägföreningen ska agera i detta bör tas upp på nästa
årsmöte.
- Trafiksituationen vid cykelbanan (pumptracken) är inte bra. In/utgången ska ändras enligt
kommunen.
- Vägföreningens facebooksida behöver vara mer aktiv, Johnny lyfter att någon i styrelsen
kanske kan göra ett inlägg ibland så att den hålls lite mer uppdaterad.
11. Mötet avslutas.

